


দৃঢ়প্রত্যয়ী শায়খের বিদায় যাত্রা 

শায়ে উমর আবু্দর রহমান আল বমসরী (রহ.) এর স্মরখে 

মুহাম্মাদ মুসান্না হাসসান (হাবিজাহুল্লাহ) এর িাত্তা 

সকল প্রশংসা জগত্ সমুখহর পবরচালক আল্লাহ ত্ায়ালার জনয। দরুদ ও শাবি িবষতত্ হহাক নিীকুখলর 

বশখরামবে, সিতখেষ্ঠ রাসূল হযরত্ মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর, ত্াাঁর সকল সাহািীখদর উপর এিং হকয়ামত্ 
পযতি যারা উত্তমভাখি ধৈযত ও দৃঢ়ত্ায় ত্াাঁখদর নীবত্ অনুসরন করখি এিং ত্াাঁখদর পখে চলখি। 

আখমবরকার হকাখনা এক িবিবশবিখর োকা অিস্থায় দৃঢ়ত্ার পিতত্তু্লয শায়ে  উমর  আবু্দর রহমান 
(রহ.) এর বপ্রয় িনু্ধর ডাখক সাড়া দাখনর সংিাদ ত্ীব্র দুুঃে ও বিষন্নত্াসহ আমখদর বনকট হপৌঁখেখে। 
ইন্নাবলল্লাবহ ওয়াইন্না ইলাইবহ রাবজউন। 

জাখময়া আজহাখরর সূখত্র আমরা যত্টুকু জাবন হয, শায়ে উমার আবু্দর রহমান (রহ.) অৈতশত্াবব্দ 
অবত্িাবহত্ কখরখেন আল্লাহর কাবলমাখক িুলি ও ত্াাঁর দ্বীনখক সাহাযয করার প্রখচষ্টায়, ইসলাম ও 
মুসলমানখদর শবিশালী করায় এিং সমগ্র পৃবেিীর বিখশষ কখর মুসবলম বিখের কাখির ও মুরত্াদখদর 
পরাবজত্ করায়। আর িাবক অৈতশত্াবব্দর অখৈতক অবত্িাবহত্ কখরখেন যুগখেষ্ঠ অপরাৈী, একাখলর 
হিরআউন আখমবরকার কারাগাখর। 

ত্াই আমরা মুসবলম জাবত্, বিখশষ কখর বমশরিাবসর প্রবত্ শায়খের বিখেদ হিদনায় হশাক প্রকাশ 
করবে। আল্লাহ ত্াাঁর উপর রহম করুন ,ত্াাঁখক প্রশস্ত জান্নাখত্র অবৈকাবর করুন এিং জাবত্খক ত্াাঁর 
হেখক উত্তম বিবনময় গ্রহন করার ত্াওবিক বদন। 

শায়ে (রহ.) বেখলন দাওয়াত্ ও বজহাখদর  এক অনযত্ম আদশত পুরুষ। হযমন বত্বন ত্াগুবত্ শাসন 
িযািস্থা ও িস্তুিাবদ রীবত্-নীবত্র এিং এর ৈারক-িাহকখদর প্রবত্খরাৈ করখত্ বমশখর জামায়াখত্ 
ইসলাবম গঠন কখরন। এর জনয বত্বন অখনক কুরিাবন ও ত্যাগ স্বীকার কখরন। বমশখর বত্বন ৩ িের 
কারারুদ্ধ বেখলন।  

অত্ুঃপর ত্াাঁখক স্বখদশ ত্যাখগ িাৈয করা হখল বত্বন কবমউবনস্ট রাবশয়ার বিরুখদ্ধ এক িীর মুজাবহদ  
হিখশ আিগাবনস্তান প্রখিশ কখরন।  

গত্ শত্াবব্দর আবশর দশখক বত্বন হসোখন শায়ে আবু্দল্লাহ আজ্জাম (রহ.) এর িাবহনীখত্ হযাগ হদন 
এিং ত্াাঁর সাখে মাকত্ািুল োদামাখত্ অংশ গ্রহন কখরন। 



মুজাবহদখদর হসিার জনয যা শায়ে আবু্দল্লাহ আজ্জাম (রহ.) প্রবত্ষ্ঠা কখরবেখলন। রাবশয়ার পরাজয় 
এিং শায়ে আবু্দল্লাহ আযযাম  (রহ.) শাহাদাখত্র পর বত্বন জাবত্খক সখিতাচ্চ প্রখচষ্টায় আখমবরকার 
প্রবত্খরাখৈ একবত্রত্ হওয়ার হজারাখলা আহ্বান জাবনখয়খেন।  

ত্াাঁর প্রখচষ্টায় আখমবরকা ও বমশখর অসংেয মুজাবহদ ভাইখয়রা ত্ৎপর হখয় উখঠখে। অিখশখষ ১৯৯৩ 
সাল হেখক শাহাদাত্ পযতি বত্বন আখমবরকার কারাগাখর িবি বেখলন। িিী হওয়ার পর হেখক ত্াাঁর 
পদদ্বয় আর কেখনা হজখলর িাবহখর আসখত্ পাখরবন। 

এমন যুগই বক িীখরর দল জন্ম হদয়?  

এমন যামানাই বক পাহাড়সমূহখক বিলীন কখর হদয়? 

হয পাহাখড়র বিসৃ্তবত্ ভূবমর উপর গখড় উখঠখে হদশগুখলা।   

অত্:পর যেন সমস্ত ভূেণ্ড ভখর হগখে, ত্েন ত্া বন:খশষ হখয় হগখে। 

ত্ারা উত্তরাবৈকার সম্পদ ত্ালাশ কখরখে, ত্াখত্ শুৈু উচ্চ মযতাদা, হেষ্ঠত্ব ও িড়ত্বই হপখয়খে। 

হহ হসই যামানার সাদৃশয অনুসন্ধানকারী! তু্বম হকাোয় ত্া পাখি?  

তু্বম হত্া যামানার উপর অসম্ভি বিষয় চাপাখো। 

বনশ্চয়ই ত্াাঁর মৃতু্যর পর যামানা ত্াাঁর মখত্া কাউখক বিবরখয় বদখত্ অক্ষম। 

বিখের আনাখচ-কানাখচ অিস্থানকারী মুসলমান ও ইসলামী দলসমূহ, যারা আল্লাহর কালীমাখক িুলি 
করার জখনয ও এ ৈরাখত্ দীন প্রবত্ষ্ঠা করার জখনয হচষ্টা কখর যাখেন, আমাখদর জখনয শায়ে উমার 
আবু্দর রহমাখনর মাখে উত্তম আদশত রখয়খে।  

কারে বত্বন কাখিরখদর হনত্া, িাবত্খলর ইমামখদর বিরুখদ্ধ দাাঁবড়খয় বেখলন। ত্াখদর সামখন সত্যখক 
স্পষ্ট কখর িখল বদখয়খেন। বত্বন সিখচখয় িড় সৎ কাখজর আখদশ কখরন, ত্া হখলা- দীন প্রবত্ষ্ঠা 
করা, ইসলামী হেলািত্ কাখয়ম করা আর এ কারখে শত্রুখদর বিরুখদ্ধ বজহাদ করা। বত্বন অসৎ কাজ 
হেখক বনখষৈ কখরন।  

িখল ত্াাঁখক পবশ্চমা কাখিরখদর দল, বিোসঘাত্ক শাসকখগাষ্ঠী, গেত্খের মত্ হনাংরা বচিা-খচত্নার 
হমাকাখিলা করখত্ হয়, যা ত্ারা ইসলাম ও ত্ার বিোসখক ধ্বংস করার জখনয প্রেয়ন কখর। ত্াখক 
জাবত্সংখঘর মত্ আিজতাবত্ক কাখির সংগঠখনর হমাকাখিলা করখত্ হয়। যা গঠন করা হখয়বেল সমগ্র 
বিখে ত্াখদর কতৃ্তত্ব দৃঢ় করার জখনয। 

বত্বন এ সিগুখলার বিরুখদ্ধ প্রবত্িাদ কখর যান। এ পখে ত্াখক অখনক কষ্ট, পরীক্ষার সমু্মেীন হখত্ 
হয়, যা বত্বন হাবসমুখে, দৃঢ়ত্ার সাখে গ্রহন কখর হনন। পবরখশখষ মৃতু্যখক িরে কখর হনন। 



এটাই বিশুদ্ধ মানহাজ, নিী ও আখলমখদর মানহাজ, সৎকাখজর আখদশ ও অসৎকাখজ বনখষখৈর 
মানহাজ। যা ৈারে করা আমাখদর প্রখত্যখকর উপর আিশযক।  

ইমাম মুসবলম রহ. ত্ার সহীহ বকত্াখি িেতনা কখরন, হযরত্ আবু্দল্লাহ ইিখন মাসউদ রাবদয়াল্লাহু 

আনহু হখত্ িবেতত্, রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িখলখেন: 

“আল্লাহ আমার পূখিত যত্ নিীখক হপ্ররে কখরখেন, প্রখত্যখকরই ত্াাঁর অনুসারীখদর হেখক 
একদল সাহাযযকারী ও সঙ্গী-সােী বেখলন। ত্ার ত্াখদর নিীর সুন্নত্খক আাঁকখড় ৈখরবেল, ত্াাঁর 
আখদখশর আনুগত্য কখরবেল। ত্ারপর ত্াাঁখদর চখল যাওয়ার পর ত্াাঁখদর যারা স্থলাবভবষি 
হখয়বেল, ত্ারা এমন কো িলখত্ লাগখলা যা ত্ারা বনখজরা করত্ না, ত্ারা এমন কাজ করখত্ 
লাগখলা যা ত্াখদরখক আখদশ করা হয়বন।  

ত্াই যারা হাত্ দ্বারা বজহাদ কখর হস মুবমন, হয ত্ার জিান দ্বারা বজহাদ কখর হস মুবমন, হয 
ত্ার অির দ্বারা বজহাদ কখর হস মুবমন। আর এর বিপরীখত্ সবরষার দানা পবরমােও ঈমান 
হনই।” 

আখদশ ও বনখষখৈর বিৈান দাওয়াত্ ও বজহাদখক অিভুতি কখর; 

মুসলমানখদরখক ত্াখদর িযবিগত্ জীিন, সামাবজক জীিখনর ইিাদত্ ত্ো পারস্পবরক সম্পকত িজায় 
হরখে ও গুনাহখক পবরত্যাগ কখর আল্লাহর আখদখশর আনুগখত্যর প্রবত্ দাওয়াত্ প্রদান করা। 

ত্াখদরখক একবট ভূবমখত্ কাবলমাতু্ত্ ত্াওহীখদর পত্াকাত্খল বিবেন্নত্া ও অননকয পবরহার কখর 
ঐকয ও ধমত্রীর বদখক দাওয়াত্ প্রদান করা। 

দেলকৃত্ মুসবলম ভূবমগুখলার প্রবত্রক্ষার জখনয ও হেলািত্ প্রবত্ষ্ঠার জখনয, আমারখদর ভূবম গুখলাখত্ 
যারা শরীয়ত্ িাস্তিায়খন িাৈা হদয় ত্াখদর বিরুখদ্ধ বজহাখদর প্রবত্ দাওয়াত্ প্রদান করা। চাই ত্ারা 
পােিত্তী কাখির হহাক অেিা ত্াখদর গাখয়র রঙ আমাখদর মত্ হহাক। 

এ উখেশয অজতখনর পে গেত্ে িা হভাটাভুবট নয়। িরং এর জখনয দরকার কুরিানী করা, জান, মাল, 

িসল িযয় করা। 

কীভাখি সিলত্া িা ত্ার কাোকাবে হপৌঁোখি * অেচ িীরপুরুষ, মৃতু্যখক িরেকারী  কখম হগখে। 

হলেক- মুহাম্মদ মুসান্না হাসসান 

জামাআত্ কাখয়দাতু্ল বজহাদ ভারত্ উপমহাখদশ 

আস-সাহাি ভারত্ উপমহাখদশ 


